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Základní pokyny k dětskému táboru v Kořenově 2021
Prosíme všechny rodiče, aby si důkladně pročetli celý tento dokument.
Pro účast na táboře je potřeba předložit jedna z následujících variant potvrzení (v tištěné podobě, stačí
kopie), které se bude vybírat před vstupem do střediska nebo vlaku/autobusu:
Vzhledem k růstu počtu nakažených COVID-19 v posledních dnech a postupné dominance mutace delta,
prosíme všechny rodiče, aby při volbě typu testu volili výrazně spolehlivější metodu PCR. PCR test v co
možná nejkratší době před začátkem pobytu je ta nejlepší varianta ochrany všech účastníků tábora.

-

Potvrzení o negativním výsledku na COVID 19 – PCR test (z certifikovaného odběrného místa). Test nesmí
být starší 7 dní. Každý má nárok na 2 PCR testy za měsíc zdarma. Tuto variantu DOPORUČUJEME – dítě již
nebude muset být testováno v průběhu tábora.

-

Potvrzení o negativním výsledku na COVID 19 – Antigenní test (z certifikovaného odběrného místa). Test
nesmí být starší 72 hodin. Každý má nárok na 2-4 antigenní testy za měsíc zdarma (dle aktuálního opatření).
Dítě bude po 7 dnech na táboře přetestováno antigenním testem ze slin.

-

Potvrzení, že účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19. Od prvního pozitivního
antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

-

Národní certifikát o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 – min. 14 dní od druhé dávky očkování.

DOPRAVA NA TÁBOR
1. INDIVIDUÁLNÍ/VLASTNÍ DOPRAVA:
Příjezd na tábor individuální/vlastní dopravou je mezi 15:00 a 17:00 hodinou prvního dne daného turnusu. Odjezd
z tábora/vyzvednutí dětí je potom od 7:00 do 9:00 h. posledního dne daného turnusu.
Adresa tábora: Horská chata ZVONICE, Kořenov 872, 468 49, Kořenov, Souřadnice GPS: 50°45'49.6"N 15°21'55.8"E

Vstup rodičů do střediska při příjezdu na tábor bude zcela omezen nebo bude umožněn pouze do vyhrazeného
prostoru. Prosíme rodiče, aby při příjezdu na tábor a při vyzvedávání dětí z tábora respektovali omezení vstupu do
střediska a byli trpěliví, ohleduplní a řídili se pokyny našich pracovníků. Návštěvy rodičů během tábora jsou
z důvodu doporučení MZ ČR zakázány.
2. DOPRAVA AUTOBUSEM/MINIBUSEM:
Odjezdová místa a časy směrem do tábora:
Zájezdovým autobusem/minibusem
 Praha – sraz v 14:00 hod. – Zastávka zájezdových autobusů – Praha-Černý most (cca 100 metrů od vstupu do
metra Černý most) GPS: 50°6'33.562"N, 14°34'44.370"E (parkování je ideální u Makra nebo Hornbachu –
z parkoviště vede lávka přímo k výstupu z metra – zastávka se nachází cca 100 metrů od výstupu z lávky, směr
McDonald‘s)


Mladá Boleslav – sraz v 14:45 hod. - autobusové nádraží Mladá Boleslav – nástupiště č. 2, Souřadnice GPS:
50.4197347N, 14.9159614E



Liberec – sraz v 15:55 hod. – Parkoviště „Na Rybníčku“ (ulice U Nisy), Souřadnice GPS: 50.7645908N,
15.0524181E

Vzhledem k aktuální dopravní situaci v Praze a na dálnici D10 nejsme schopni 100% garantovat výše uvedené časy,
prosím tedy o trpělivost v případě zpoždění autobusu.

3. NÁVRAT Z TÁBORA (na stejná místa):
Praha – 11:30 hod., Mladá Boleslav – 10:00 hod., Liberec – 9:30 hod.
Poznámka k dopravě:
V každém vlaku/autobusu je s dětmi jako doprovod minimálně jeden náš vedoucí, který zajistí nástup a výstup dětí a
předání rodičům. Počet vedoucích ve vlaku/autobusu bude přizpůsoben konkrétnímu počtu dětí. Před nástupem do
vlaku/autobusu bude nutné prokázat se negativním testem na Covid-19, případně potvrzením o
prodělání covidu nebo očkováním. Veškeré ostatní dokumenty viz. níže se budou odevzdávat až na
přímo na táboře při ubytování.
Začátek / Zakončení tábora:
Turnus začíná večeří a končí snídaní (po snídani děti dostanou balíček se svačinou na cestu).
Upozornění – DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE!
Každé dítě si s sebou přiveze vyplněné:
- Potvrzení o zdravotním stavu, které bude potvrzené lékařem. Posudek má platnost 2 roky a přijmeme tedy
platný posudek i z let 2019 a 2020 z jiného tábora, školy v přírodě nebo jiné zotavovací akce.
- Prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení rodičů nebo zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte. Musí být
podepsáno v den odjezdu na tábor!
- Souhlas zákonného zástupce s ošetřením
- Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí i kopie)
- Potvrzení o negativním testu, očkování nebo prodělání nemoci COVID-19 (viz. text výše – začátek první
strany tohoto dokumentu)

Bez výše zmíněných potvrzení není možný pobyt dítěte na dětském táboře!
Dále si dítě s sebou přiveze potvrzení o úschově kapesného, podepsané taktéž zákonným zástupcem dítěte.
Pro účastníky airsoftového tábora, případně příplatkové aktivity airsoft je nezbytný „souhlas zákonného zástupce
s hrou airsoft“.
Všechny formuláře a dokumenty jsou k dispozici na webu www.taborytapaza.cz v sekci ke stažení.
NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY. Za elektroniku a další cennosti, které
nebudou uloženy v táborovém trezoru, neručíme.
Co si vzít na tábor: (malým dětem vše podepište)
Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu, hřeben, atd.), ručníky, kapesníky, ponožky, pyžamo, tepláky,
kraťasy, plavky, košile, trička, tílka, svetr, mikinu, letní bundu, pláštěnka, sportovní obuv, obuv nepromokavá, letní
čepice, sluneční brýle, opalovací krém, psací potřeby, sešit, baterku a náhradní baterie, kapesné dle uvážení. Další osobní
věci a osobní sportovní potřeby podle vlastního uvážení (duše do vody, rukávky, masky, drobné sport. vybavení apod.).
Areál je vybaven standardním povlečením (polštář, deka, prostěradlo), spacáky nejsou nutností.

Každý účastník s sebou musí mít jedny boty na přezutí, určené do sálu/tělocvičny na
večerní programy, případně na další aktivity jako např. tanec, sport, kolektivní hry apod.
a domácí obuv.
Účastníci AIRSOFTOVÉHO TÁBORA s sebou navíc:

-

pevnou obuv do lesa
raději více kusů oblečení, vzhledem k zaměření táborů

Přejeme všem dětem příjemný pobyt na našem dětském táboře a rodičům pohodové a prosluněné
léto 2021.
Těšíme se na Vás 

